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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO DO COLÉGIO DE DIRIGENTES DO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
NORTE DE MINAS GERAIS.
Aos vinte e três dias do mês de agosto do ano de dois mil e dez, às quatorze horas e
trinta minutos, na sala de reuniões do prédio da Reitoria, rua Gabriel Passos, 259,
Centro, Montes Claros – MG, teve início a segunda reunião do Colégio de Dirigentes
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais –
IFNMG, presidida pelo Reitor, o Professor Paulo César Pinheiro de Azevedo.
Estiveram presentes os seguintes membros: Adalcino França Júnior, Álisson
Magalhães Castro, Ana Alves Neta, Charles Bernardo Buteri, Edmilson Tadeu
Cassani, Ednaldo Liberato de Oliveira, João Carneiro Filho, José Ricardo Martins da
Silva, Júlio César Pereira Braga, Kleber Carvalho dos Santos, Roberto Wagner
Guimarães Brito e Terezita Pereira Braga Barroso. O Professor Paulo César iniciou a
reunião cumprimentando a todos os presentes e apresentando a pauta: 1) apreciação
para aprovação dos Projetos Pedagógicos dos Cursos Técnicos dos novos campi:
Almenara, Araçuaí, Arinos, Montes Claros e Pirapora; 2) apreciação para aprovação
do Projeto de Educação a Distância-EAD do IFNMG e dos Projetos Pedagógicos de
cursos dos pólos: Montes Claros, Janaúba e Guanhães. O Professor Kleber Carvalho
dos Santos pediu a palavra e solicitou aos Diretores dos campi uma atenção para o
início do Processo de Depreciação para o controle e unificação do Patrimônio que
será realizado no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de
Minas Gerais – IFNMG, o Professor solicitou, ainda, aos diretores dos campi: Januária,
Professor João Carneiro Filho e, Salinas, Professor Adalcino França Júnior, apoio para
os servidores novos que serão treinados nos referidos campi. Logo após a fala do
Professor Kleber Carvalho, a Professora Ana Alves Neta fez um breve comentário
sobre uma reunião - Diálogos dos Cursos - da Pró-Reitoria de Ensino, realizada no
Campus Januária, com: os diretores de Ensino dos campi, a Equipe Pedagógica e os
Coordenadores dos Cursos Técnicos do Campus Januária, esclarecendo que a
referida reunião foi de grande valia e pediu apoio aos Diretores dos campi para as
próximas reuniões que serão realizadas, lembrando que esta interação entre os
servidores dos campi é uma Capacitação e é fundamental a troca de experiências. A
Professora Ana Neta ainda lembrou aos Diretores dos campi: Pirapora, Almenara e
Montes Claros sobre a relevância da aula inaugural marcada para o dia cinco de
outubro do referido ano. A Professora Terezita Pereira Braga Barroso do Campus
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Almenara comunicou que deixará a aula inaugural do referido Campus para o início do
próximo ano mas que fará uma reunião de recepção para os alunos e novos
servidores no dia cinco de outubro do referido ano. Dando prosseguimento, o
Professor Álisson Magalhães Castro solicitou aos Diretores dos campi: Montes Claros,
Almenara, Arinos, Araçuaí e Pirapora que colaborassem com a implementação do
Sistema Integrado de Gestão Acadêmica-SIGA, por esse ser um sistema Livre, sem
custos para a Instituição. O Professor Álisson Magalhães continuou a sua explanação
informando que o referido sistema divide-se em duas partes: SIGA-ADM e SIGA-EDU,
explicou que a Reitoria e os campi Januária e Salinas já implantaram há seis meses o
SIGA-ADM primeiro Ciclo, que contempla o Protocolo e Requisição de Veículos, e que
será implantado o SIGA-EDU para o próximo semestre. Após a fala do Professor
Álisson Magalhães, o Professor Antônio Carlos Soares Martins apresentou o projeto
“Mestrado Interinstitucional em Sociologia Política PPGSP/UFSC-IFNMG” explicou que
o projeto desenvolvido em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina UFSC, foi construído segundo as diretrizes do EDITAL Nº. 04/2009 CAPES-SETEC. A
CAPES aprovou o mérito acadêmico, mas não aprovou o financiamento, buscando
outras alternativas a equipe conseguiu

parceria com a Secretaria de Estado de

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Estado de Minas Gerais – SECTES. O
Professor Antônio Carlos ainda explicou sobre a realização de estágio obrigatório dos
alunos junto ao Programa Promotor, com duração mínima de quatro meses e máxima
de seis meses contínuos, a ser cumprido em regime de tempo integral sendo uma
exigência do Edital. Havendo alguns questionamentos, o Professor Antônio Carlos
esclareceu que ter cumprido o estágio probatório não é um requisito para o servidor
ingressar no Minter, porém ele precisa já ter cumprido o estágio probatório na ocasião
do estágio obrigatório na UFSC, pois o IFNMG não poderá conceder o afastamento do
servidor que estiver em estágio probatório. Após uma discussão ficou aprovado que as
vagas serão disponibilizadas para os docentes e técnicos administrativos interessados
que concorrerão às vinte vagas disponibilizadas. Em seguida, a Professora Maria
Aparecida Colares Mendes apresentou os Projetos Pedagógicos dos Cursos Técnicos,
sendo eles: Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico em Informática, Técnico em
Eletrotécnica. Técnico em Gerência de Saúde, Técnico em Enfermagem e Técnico em
Administração. A professora Maria Aparecida Colares esclareceu que os projetos
foram elaborados segundo a legislação em vigor (LDB – 9394/96 - Decreto 5154/04 Resolução CNE/CEB nº 04/99), conforme o Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos e
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com o apoio dos professores de cada área. Dando prosseguimento, a Professora
Valesca Rodrigues de Souza apresentou as matrizes dos referidos cursos técnicos. O
Professor Kleber Carvalho dos Santos sugeriu a criação de cursos técnicos de Gestão
em várias áreas para os próximos Processos Seletivos, destacando o curso Técnico
em Transações Imobiliárias, substituindo o curso Técnico em Administração devido a
saturação deste. A Professora Ana Neta comentou sobre a necessidade dos
Laboratórios nos campi para as aulas práticas, a Professora Maria Aparecida Colares
ratificou lembrando da urgência dos laboratórios no Campus de Araçuaí. A Professora
Terezita Pereira Braga Barroso solicitou a mudança de horário das provas do
Processo Seletivo para o período da manhã, devido uma viagem a trabalho que a
mesma fará nesta data a tarde, todos aprovaram seu pedido. O Professor Antônio
Carlos Soares Martins apresentou o Projeto Educação a Distância - EAD explicando
que no momento o IFNMG assumirá uma parceria do Projeto UAB do MEC com o
Instituto Federal do Triângulo Mineiro, que disponibilizou três pólos nas cidades de
Montes Claros, Janaúba e Guanhães. Não havendo mais questionamentos, o
Professor Charles Bernardo Buteri pediu a palavra e apresentou a Minuta do
Regimento Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de
Minas Gerais, disse ainda que irá encaminhar a minuta aos campi, para que seja
disponibilizada para uma discussão com participação da comunidade local, e que será
formado uma Comissão para recepção das sugestões dos campi e consolidação da
proposta final que será posteriormente submetida ao Conselho Superior do IFNMG. O
Professor Álisson Magalhães Castro distribuiu cópias do Plano de Desenvolvimento
Institucional – PDI aos Diretores, lembrando

que foi estabelecido na reunião do

Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional,
Científica e Tecnológica - CONIF que haverá um acompanhamento na execução do
PDI. Nada mais havendo a tratar, o Presidente determinou o encerramento da reunião
e a lavratura deste termo, para que surtam os efeitos desejados, às dezessete horas e
trinta minutos deste mesmo dia, ocasião em que eu, Maria Aparecida Melo de
Miranda, lavrei a presente ata que após lida e se aprovada será assinada por todos
presentes.
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